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USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,

poz. 717 z późn. zmianami)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu

terytorialnego i organy administracji rządowej;

2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na

określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami

i ochrony gruntów rolnych i leśnych;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr

kultury współczesnej;

[…]

6) walory ekonomiczne przestrzeni;

7) prawo własności;

[…]

9) potrzeby interesu publicznego.



Słownik Języka Polskiego (http://sjp.pl/ład, http://sjp.pl/przestrzeń):

ład – harmonijny układ czegoś; porządek

przestrzeń
1. nieograniczony trójwymiarowy obszar, w którym zachodzą zjawiska fizyczne;

2. zbiór wszystkich elementów danej teorii wraz ze strukturą umożliwiającą ich

badanie;

3. rozległy obszar, bez widocznych granic;

4. odległość między czymś a czymś

Ilekroć w ustawie (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jest mowa o:

1) „ładzie przestrzennym” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie

przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz

kompozycyjno-estetyczne;

2) „zrównoważonym rozwoju” - należy przez to rozumieć rozwój, o którym

mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r.

Nr 46, poz. 392);

http://sjp.pl/ład
http://sjp.pl/przestrzeń


Art. 3 u s t a w y z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zmianami) definiuje:
1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo

minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub

naukową;

[…]

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie

miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i

formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych

podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

13) historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa

budynków wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl,

zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami

historycznymi;

14) krajobraz kulturowy – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca

elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana

w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka;

15) otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie

tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych

zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników

zewnętrznych.
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(za: H. Szulc, Morfogeneza osiedli wiejskich 

w Polsce, „Prace geograficzne” nr 163, 

Wrocław 1995.
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